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Abstract:
The problems related to the exploration of terrigenous rocks characterized by low reservoir properties are nowadays
very important due to the fact that these rocks have a significant portion in the overall balance of fossil fuels. Areas with
possible presence of such terrigenous sediments are detached in Bulgaria, some of them located in the northern part of
the country on the territory of the Provadia syncline. Subject of the performed research are Permian, Triassic and
Jurassic terrigenous rocks studied according to data from logging in boreholes situated near Hrabrovo (P-1 and P-2) and
Bozveliysko (P-9). Based on the performed complex geological logging surveys are derived quantitative values for
some geophysical parameters (relative shale content (η sh ) and interval time of distribution for the longitudinal elastic
waves in the skeleton of the rock (ΔT sk ) which served as criteria signs for the separation of collectors with reduced
reservoir properties.
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Въведение
Проблемите, свързани с търсенето и проучването на теригенни скали с ниски резервоарни свойства
през последните години предизвикват сериозен интерес сред специалистите и изследователите в
нефтогазодобивните фирми и специализирани институции. По мнение на редица автори (Naik, 2010;
Abdelaziz et al., 2011) добива на въглеводороди от слабопроницаеми наслаги, в близко бъдеще ще има
съществен дял в общия баланс от изкопаеми горива.
По отношение на позицията и разпространението в геоложкото пространство и резервоарните
закономерности, при определени условия, слабопроницаемите скали могат да бъдат разглеждани като
конвенционални колектори за нефт и газ. Едновременно с това, прегледът на установените формации
в световен мащаб показва, че индивидуалното присъствие на тези скали е значително, морфологията
им е разнообразна, а привързаността им е към различни части на басейните с широк стратиграфски
диапазон (Занева-Добранова, 2014). Пластовата система, в която те се явяват елемент, е многослойна,
обширна и нееднородна, със сложни пространствени взаимоотношения между скалните асоциации, в
резултат на специфични геоложки събития. Тя изисква комплексни изследователски работи. За
целите на търсещо-проучвателните работи и изясняване на петрофизичните показатели на
теригенните скали, широко приложение намират сондажно-геофизичните изследвания с детайлна
качествена и количествена интерпретация.
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Общи сведения за района
Обект на изследване са пермските, триаските и юрските теригенни скали, изучени по данни от
каротажните изследвания в сондажите от Храброво (Р-1 и Р-2) и Бозвелийско (Р-9).
Сондажите попадат в Провадийската синклинала (Фигура 1), където интересът към нефтогазоносната
перспективност на различни стратиграфски нива датира от седемдесетте години на миналия век.
Съвременните техники и технологии на компютърно моделиране и анализ позволяват
осъвременяване на познанията и детайлизиране на интерпретацията на геоложките разрези.
Разнопосочните тектонски събития, в рамките на Южномизийската периплатформена област,
протекли през каледоно-херцинския и началото на алпийския тектонски цикъл, са обособили сложно
построени структури, от различен ранг, често дълбоко разломени, с етапи на интензивно
утайконатрупване или мащабно изплитняване и размиване. Това намира отражение в пълнотата на
разрезите на сравнително неголеми разстояния. Така например, независимо, че са разположени в една
тектонска единица, сондажите Р-1 и Р-2 Храброво са отделени от Р-9 Бозвелийско чрез
субвертикален разлом. Провадийският разлом, предистинира пропадането на източният блок с 300 –
400 m, което ограничава разпространение на триаските седименти на запад, в района на гр.Провадия.

Фигура 1. Тектонска схема на изследвания район с местоположението на използваните сондажи. (по Боков и др.
1989 г., с модификации от Сечкарьов и Димитров, 2013 г., с допълнения)

Провадийската синклинала е обособена по съвременно разпространение на изпълващите я
горнокредни и палеоген-неогенски седименти (Цанков, 1942, Бончев и др., 1957). Синклиналата има
удължена, асиметрична форма. Южното и крило е много тясно, стръмно и вероятно нарушено с
възсед. Северното е по-полегато и обширно. На запад синклиналата изплитнява и се стеснява в зоната
на диагоналната линия на Смядово-Каспичан, като постепенно преминава в моноклинала. В
геоисторически план синклиналата се е развивала продължително като негативна структура. Още
през горнокарбонско-пермския етап в нейните предели се е извършвало интензивно
утайконатрупване, което включва и натрупване на дебели наслаги от каменна сол. По-късно в края на
триаския етап понижени остават само южният и източният й участъци, в които се запазват от
предюрския размив триаски карбонатни седименти. През горноюрско-долнокредния етап тя се
развива като наклонена на юг моноклинална зона. В нея се е формирала синклинала едва в
заключителните етапи на алпийския тектонски цикъл, когато във връзка с нагъването на Източна
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Стара планина се оформя нейното южно крило (Георгиев, 1982). Няколко основни разломи оказват
влияние върху формирането на тектонския облик на Провадийската синклинала (Фигура 1).
Южномизийският разлом (А. Атанасов, 1973, Балканидна челна ивица по Е. Бончев, 1971 или
Предбалкански разлом) отделя от север Южномизийското периплатформено понижение от
Мизийската плоча. На запад той е високоамплитуден и отделя дебелите долно-средноюрски
седименти в Търновското понижение от тези на Мизийската плоча на север. На изток амплитудата на
разлома намалява.
Преславско - Шкорпиловско разломно нарушение ограничава от юг Търговищенската седловина и
Провадийската синклинала и представлява източното продължение на Самоводенско - Антоновския
разлом. Яранов (1960) и Атанасов (1971) възприемат тези два разлома като граница между Източния
Предбалкан и Мизийската плоча. Следи се по северното бедро на Преславската антиклинала.
Друмевският разлом - трасиран е по палеозойските седименти по линията Каспичан - Смядово.
Кубрато - Ветринският разлом ограничава от изток Провадийската синклинала от Горночифлишкия
хорст. При село Ветрино този разлом прави голям завой на Ю-ЮИ, минава западно от Девня, в
източния край на с.Падина, продължава на юг и заглъхва към Източния Предбалкан. Формирането на
този разлом продължава от палеозоя до настоящия етап. Има различна амплитуда в отделните
структурни етажи.
Султанският и Падинският разломи са почти успоредни. Проявяват се най-активно през
старокимерската фаза, когато между тях се формира Житнишкият издигнат блок, в който
седиментните на горния и средния триас са напълно размити.
Храбровският разлом е с диагонално ЮЗ - СИ направление. Представлява оперяващ разлом на
Преславско - Шкорпиловския. Формирането му е свързано с проявите на старокимерската тектонска
фаза. Провадийският разлом ограничава западното разпространение на триаските седименти в района
на гр.Провадия.
В хроностратиграфско отношение изучаваните наслаги принадлежат на пермската, триаската и
юрската система. Интерес от гледна точка на разглеждания проблем, представляват теригенните
скални асоциации в Тотлебенската свита от горния перм, долнотриаската Червеноцветна пясъчникова
задруга и средноюрската Есенишка и Полатенска свита (Фигура 2).

Методика на изследване
За целите на настоящето изследване са дигатализирани сондажно-геофизичните диаграми получени
при изследването на сондажите Р-1 и Р-2 Храброво и Р-9 Бозвелийско, направено по методите на
собствените потенциали; привидното съпротивление, със стандартен три електроден градиент зонд;
гама метода; неутронният-гама метод и кавернометрията. Като пример (Фигура 3), са показани
записите получени при прилагането на изброените методи в сондаж Р-9 Бозвелийско срещу
пермската, триаската и юрската система. За илюстрация е посочен интервала на детайлно изследване.
Изборът на сондажа е направен въз основа на преценката за най-добра представителност на
каротажните диаграми.
На базата на получените резултати и фондови сведения ( Й. Борисова, 1984; С. Димитрова, 19891990) за допълнителни геофизични проучвания на територията на Провадийската синклинала, е
извършена качествена интерпретация и са определени следните количествени параметри: коефициент
на глинестост (k гл , %); коефициент на порестост (k п , %), относителната глинестост (η гл ) и интервално
време на разпространение на надлъжните еластични вълни в скелета на скалата (∆Т ск ) (Таблица 1).
Аналитичното определяте на параметрите е осъществено с помощта на математически изрази и
зависимости, демонстрирани в Таблица 1.
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Фигура 2. Схематична сборна литологостратиграфска колонка. (по фондови данни)

7th BgGS National Conference With International Participation "GEOPHYSICS 2015"

Фигура 3. Каротажни диаграми записани срещу пермската, триаската и юрската система в сондаж Р-9
Бозвелийско.
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Таблица 1. Основни методи и аналитични изрази, използвани при изчисляването на количествените
показатели по каротажни данни от сондажи Р-1 и Р-2 Храброво и Р-9 Бозвелийско. (В. Иванова, 1976;
С. Итенберг, 1978; Б. Вендельштейн, Р. Резванов, 1978; Ст. Димовски, 2007)
Петрофизичен
параметър

Сондажногеофизичен метод

Коефициент
на глинестост,
k гл

Гама каротаж

Относителна
гленестост, η

Метод на
привидното
съпротивление
Неутронен-гама
метод

Коефициент
на порестост,
kп

Акустичен метод
Метод на
привидното
съпротивление

∆Т ск

Радиометричните
и акустични
изследвания

Аналитичен израз
∆𝐼𝐼𝐼𝐼 =

𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐼𝐼𝐼𝐼, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐼𝐼𝐼𝐼, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐼𝐼𝐼𝐼, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠 =

∆𝑈𝑈пс
∆𝑈𝑈пс,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Зависимост

k гл =f(ΔIγ)

η=f(α)

𝑘𝑘п = 𝑘𝑘п,𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝑘𝑘гл . 𝜔𝜔гл
k n,∆T =

(∆T − ∆Tск ) − k гл (∆Тгл − ∆Тск )
∆Тв − ∆Тск

𝑃𝑃0 =

𝜌𝜌п
𝜌𝜌пл,в

k п,ρ =f(Р 0 )

фондови даннни

Анализ на резултатите от изследването
Въз основа на качествената интерпретация и количествените определения по каротажните диаграми
(Таблица 2) се установяват определени закономерности в поведението на пластовите параметри,
които могат да бъдат анализирани както следва: За аргилитите, алевролитите и пясъчниците на
Тотлебенската свита (горнопермска серия) специфичното електрично съпротивление е в границите на
30 Ωm. Аргилитите и алевролитите са с порестост между 1 и 6.5 %, глинестост – 35 - 100 %,
относителна глинестост 0.81 - 0.92 и ΔТ ск =133 - 145 ms/m. Получените стойности ни дават основание
да ги причислим към труднопроницаемите наслаги. Пясъчниците от същата свита са с порестост 6.3 8 %, относителна глинестост 0.59 - 0.80 и ΔТ ск в интервала 158 - 160 ms/m. Стойностите на η гл , ΔТ ск
са указание за повишено съдържание на глинесто-карбонатна спойка. Това предполага, относително
ниски колекторски свойства, и основание за причисляването на тези литоложки разновидности към
категорията на слабопроницаемите колектори; По отношение петрофизичните параметри на
долнотриаската Червеноцветна пясъчникова задруга, разкрита в сондаж Р-9 Бозвелийско,
пресметнатата порестост съставлява около 11 %, специфичното електрично съпротивление е в
границите на 4 Ωm, съдържанието на глина е 12 - 14 %, относителната им глинестост се изменя от
0.54 до 0.61, а ΔТ ск е 158 ms/m. Получените стойностите за η гл и ΔТ ск показват, че тези пясъчници
съдържат глинесто вещество и са с повишено съдържание на карбонатен цимент. Количествената и
качествената интерпретация на получените резултати ни позволява отделянето им като
слабопроницаеми колектори. Наслагите на долнотриаската Добруджанска свита представени от
тънко редуване на аргилити с прослойки от глинести варовици и пясъчници формират относително
еднороден от гледна точка на сондажно-геофизичните характеристики пласт. Той има специфично
съпротивление около 14 Ωm. Пясъчниците, които залягат в основата на свитата, с дебелина около 5 m
имат k п =14.8 %, η гл =0.09, ΔТ ск =162 ms/m и ефективна порестост 12 %. Тези показатели ги
характеризират като колектори с относително добри резервоарни свойства. Като потвърждение
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служи и характерът им на водонаситеност. Есенишката и Полатенската свити, с долно-средноюрска
хроностратиграфска привързаност, са разкрити в сондажите Р-1 и Р-2 Храброво и Р-9 Бозвелийско.
Представен са от различно глинести пясъчници, карбонатизирани прослойки от аргилити и варовици.
Относителна глинестост на пясъчниците е над 0.5, а ΔТ ск под 160 ms/m. Това са показатели,
показващи висока степен на запълване на порите с глинесто и карбонатно вещество По някои общи
белези с долулежащите скали, те могат да бъдат причислени към слабопроницаемите колектори от
порен тип.
Таблица 2. Основни петрофизични показатели на изучаваните литоложки разновидности в
Провадийската синклинала.
Стратиграфска
единица

Провадийска
синклинала

Свита

Възраст

Сондаж

Тотлебенска

Р2

Р-9 Бозвелийско

Червеноцветна
пясъчникова

Т1

Р-9 Бозвелийско

Добруджанска

Т1

Р-9 Бозвелийско

Есенишка+Полатенска

J2

Количествена интерпретация

Литология

Дебелина,
m

k п, %

k гл , %

аргилити, алевролити

75

1 - 6,5

35 - 100 0,81 -0,92

пясъчници

5

6,3 - 8

пясъчници

240

11

12 - 14 0,54 - 0,61

158

Слабопроницаем колектор

аргилити

200

2,8 - 5

16 - 100 0,8 - 0,96

140 - 155

Труднопроницаеми скали от висок клас

пясъчници

10

14,8

-

0,09

162

Добри колектори

6 - 16

-

-

>0,5

<160

Слабопроницаем колектор

Р-1 и Р-2 Храброво,
пясъчници, варовици
Р-9 Бозвелийско

-

η гл

∆Tск, ms/m
133 - 145

0,59 - 0,80 158 - 160

Заключение
Трудноптоницаеми скали от висок клас
Слабопроницаем колектор

Изводи
Основните изводи от направените изследвания могат да бъдат обобщени както следва:
- Като количествен геофизичен критерий за отделяне на проницаем от по-слабопроницаем
колектор може да служи относителната глинестост η гл . Това се потвърждава и от резултатите от
лабораторните изследвания и изпитанията на сондажите за редица площи и формации от
Североизточна България. Установено е, че при η гл ≥0.5 скалата е с понижени колекторски
свойства;
- Наслаги с относителна глинестост η гл в интервала 0.35 - 0.6 могат да бъдат както добри
колектори, така и с понижени резервоарни свойства. Долната гранична стойност на η гл е
характерна за колектори с ниска порестост (под 5 - 6% ), а горната – за високопорести пясъчници,
каквито се срещат в палеогенските отложения на Долнокамчийското понижение;
- При наличие на карбонатна спойка в пясъчниците, количествен критерий за отделяне
колектор от колектор с понижени параметри, е стойността на критичната порестост (k п,крит ), която
е функция на ∆Т ск (параметър характеризиращ обемното съдържание на карбонатен цимент в
скалата);
При стойности на ∆Т ск ≥165 ms/m, стойността на k п,крит съставлява 5.5%, при ∆Т ск в интервала
160 - 162 ms/m стойността на k п,крит е равна на 6.5%. Също така при ∆Т ск ≤160 ms/m приток от
пласта не се получава, или е възможно той да бъде слаб и то след продължителни работи по
усвояването му;
- Забелязва се тенденция, характерна за скали с двойна порестост (пукнатина и междузърнеста)
или сложен, нееднороден тип порово пространство, когато е преобладаваща пукнатинната,
скалата да се разглежда и да се проявява като добър колектор и обратно, в случаите на
преобладаваща междузърнеста порестост, скалата да се проявява като колектор от нисък клас.
От направените коментари и получените количествени параметри за изследваните скални формации,
следва, че по петрофизични белези към колекторите с ниски резервоарни свойства могат да бъдат
причислени пясъчниците от горния перм, пясъчниците на Червеноцветната теригенна задруга и
варовитите пясъчници на Есенишката и Полатенската свита.
Изложените съображения са важен елемент от изучаване разпространението и закономерностите на
изменение на колекторските свойства на скалите по разреза и по площта. Получените количествени
стойности за относителната глинестост (η гл ) и интервалното време на разпространение на
надлъжните еластични вълни в скелета на скалата (∆Т ск ) могат да служат като критерий за оценка
качеството на колекторните скали и типа на вместимостното пространство.
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